"שמחה רבה ,שמחה רבה ,אביב הגיע
 פסח בא"הקדמה:
אז פסח כבר כא ...ואיתו טיולי פסח הקרובי .
אנחנו מודעי למאמ הגדול אותו משקיעות ההנהגות בהפקה ובהוצאה לפועל של טיולי פסח ,ה
ההנהגתיי וה השבטיי .
למרות ההשקעה המרובה הקיימת ,כמות חניכי צופי שב"א היוצאי לפעילות זו היא נמוכה.
הסיבות לכ ה רבות.
אנו בצופי שב"א ,יושבי וחושבי רבות כיצד בכל זאת ,ולמרות שלא יוצאי החניכי לטיולי
אלו ,לתת מענה ופתרונות יצירתיי נוספי לשבטי בה החניכי "מצביעי ברגליי "
ומחליטי שלא לצאת לטיולי פסח.
לקראת פסח ,אנחנו מציעי לכ מספר אפשרויות המפורטות כא לפי שכבות גיל.
כמוב שכל אלה ,בלי לבטל או "לרמוס" את הכלי החשוב ביותר והוא הכלי הצופי.

אז מה נית לעשות?
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ליל סדר לכל חניכי השבט שכל קבוצה
אחראית על משהו.
פעילות הורי – חניכי לפי שכבות גיל /מי הפנינג פסח מטור ...

"חפש את האפיקומ" בכל היישוב – ג להיכרות ע היישוב וג לכי  .כדאי אולי
בזה ג לשלב את ההורי בפעילות

ובכל זאת ...אי נית לרשו חניכי לטיולי?
 .1קשר ע ההורי של החניכי – ביקורי בית ,שיחות טלפו – כמו שאנחנו רגילי
ומתורגלי )רק שלפעמי שוכחי (.
 .2לקבוע סגירת הרשמה ריאלית – לא רחוקה מדי – החניכי בד"כ לא נרשמי שהטיול
נראה לה רחוק.
 .3ליצור ע כל קבוצה מעי הסכמה /מער הסכמות קבוצתי על הטיול ומה ה רוצי
לעשות בו) .אולי ג לעשות מעי טקס החתמה שכל הקבוצה חותמת(
 .4תחרות הקבוצה הכי גדולה.
 .5פרס לחני הראשו שנרש  ,ולעשירי ולמספר  25או כאלה...
 .6טיול הכנה קצר – אחה"צ ,שבת אחת...
 .7מעורבות חניכי בתהלי המקדי עד כמה שאפשר
 .8שיחות אישיות ,ועוד שיחות אישיות ועוד שיחות אישיות )ואולי עוד(....
 .9תחרות "חבר מביא חבר"
 .10לקצר את הטיול ,או לשנות קצת את הפורמט כדי שיתאי לחניכי .
אלה חלק מהרעיונות שנוסו במקומות אחרי והצליחו לעיתי  .ברור שככל שעושי יותר רעיונות
ביחד יש מצב שניצור סביב הטיולי הללו יותר באזזז יותר חניכי יירצו לצאת.
אנחנו יותר מממליצי שבכל מקרה תהיה תוכנית חלופית שבמקרה וכלו  ...כלו לא עזר ...אז
נצליח לתת מענה לאות חניכי  ,ג א לעיתי הדבר נראה כויתור )ה לחניכי וה לעצמנו(...
לפעמי האלטרנטיבה היא שמחברת את החניכי למסגרת ואז לטיול הבא יהיה יותר קל
ל"תפוס" אות (.

